Dag 18

Afton

Jag känner mina får, och mina får känner
mig. Joh. 10:14
En bra herde känner sina får. Jesus känner oss alla.
Som Gud vet han allt om oss. Vi kan inte förställa oss
utan att han genomskådar oss.
Men Jesus skulle inte vara den gode Herden,
som han säger sig vara, om han skulle döma oss efter
fåra synder och brister. Nej, han ser inte på dem. Han
har själv betalt mer än nog för att plåna ut våra syn
der och svagheter. De försvann i hans död, då han dog
i vårt ställe.
Nu känner Jesus oss som idel goda får, välartade
och fromma – trots alla våra svagheter. När han kallar
på oss, nämner han oss vid det namn vi fick vid hans
uppståndelse och i dopet i hans namn. Ja, just vid hans
eget namn. Vi är hans egna, dyrt köpta med hans blod
från syndens och djävulens välde.
En herde kan leda sina egna får med sin röst.
Fåren känner igen sin egen herdes röst. De följer in
te främmande röster. Känner du igen Jesu röst?

Den är enbart mild. Han anklagar ingen, dömer ing
en. Han tar emot alla som kommer till honom.
De som föraktar honom har ändå en dom över
sig, nämligen nådebudskapet, som de har avvisat. De
har i övermod förlitat sig på sig själv så mycket att de
har tackat nej till den den gode Herdens kallelse. De
lärde aldrig känna hans röst utan följde andra her
dar.
Jesu röst är bara nåd och gudomlig barmhär
tighet. Han talar vänligt till alla människor, även till
lärjungen Judas, som förrådde honom.
Så sjunger jag av hjärtat:
Min herde Herren är.
Med fröjd jag honom följer
den väg som hemåt bär.
Blott nåd, ja, idel godhet
skall alltid följa mig,
och jag skall i hans himmel
få bo till evig tid.
Sionsharpan 294:5

